
                                                                            ОБЩЕСТВО                                20 – 26 юли 2017 г.                          5

Кражба на информация, 
после на пари он лайн

Балчик. В хода на опе-
рацията са установени 
и иззети по надлежния 
ред 265 броя листи, 
съдържащи информа-
ция за платежни ин-
струменти – номера 
на карти, имена на 
картодържатели, дата 
на валидност и код за 
сигурност, преносим 
компютър, мобилен те-
лефон и други премети 
свързани с извършване-
то на престъплението. 

На 11 юли след про-
ведени оперативно из-
дирвателни меропри-
ятия и процесуално 
следствени действия 
от служители на сектор 
„Противодействие на 
икономическата прес-
тъпност”, отдел „Раз-
следване” и РУ Балчик 
при ОД МВР Добрич 
са извършени претър-
свания и изземвания 
в частен дом във в.з. 
„Сборно място” в град 

Установен е извърши-
теля на деянието И.В. 
(37 г.) от град Балчик. 
В хода на работа е ус-
тановено, че И.В. чрез 
предоставяне на услуга 
„стаи под наем” в град 
Балчик, изисква по-
твърждение за онлайн 
резервации от клиен-
тите, като наемателите 
е трябвало да предоста-
вят данни от банковата 
карта. Чрез събраната 
информация, И.В. без 
знанието на титуляра е 

Разбиха наркогрупа след 
полицейски екшън

извършвал онлайн па-
заруване на електронна 
техника, която впослед-
ствие е препродавал 
на занижена цена. На 
извършителя е повдиг-
нато обвинение за из-
вършено престъпление 
по чл. 249, ал. 1 и ал. 4 
от НК. Работата по ус-
тановяване и докумен-
тиране на цялостната 
му престъпна дейност 
продължава по описа 
на ОД МВР Добрич.

Поредно наказание за пране на пари наложи 
Окръжен съд - Добрич

ята на продължавано 
престъпление в село 
Оброчище, Австрия и 
Германия е извършила 
финансови операции 
на обща стойност 9 
094 лева със сред-
ства, за които е зна-
ела, че са придобити 
чрез извършено тежко 
умишлено престъпле-
ние - трафик на жени 
през граница с цел да 
бъдат използвани за 
развратни дейности. 
В посочения период 
чрез системи за бързо 
разплащане жената 
изпращала на свои 
близки и родствени-
ци различни суми от 

Условно наказание 
„лишаване от сво-
бода“ за срок от 1 
година с 3-годишен 
изпитателен срок по-
лучи Къймет Г. от 
село Драганово, обл. 
Добрич за пране на 
пари, след като Окръ-
жен съд - Добрич одо-
бри споразумението, 
постигнатото между 
подсъдимата, нейния 
защитник и прокура-
турата. 

 34-годишната жена, 
която досега не е била 
осъждана, се призна 
за виновна в това, че 
в периода от 2009-а 
до 2011г., при услови-

Германия и Австрия, 
придобити чрез извър-
шеното престъпление. 

В съдебната зала тя 
заяви, че доброволно 
е подписала споразу-
мението и е наясно, 
че то е окончателно и 
има последиците на 
влязла в сила присъда. 
Възпитателната рабо-
та с нея по време на 
изпитателния срок се 
възлага на районния 
инспектор по место-
живеене на подсъди-
мата.

 Съгласно параме-
трите на одобреното 
споразумение жена-
та ще плати в полза 

на държавата цялата 
придобита от прес-
тъплението сума от 9 
094 лева. 

По същото досъдеб-
но производство са 
привлечени като об-
виняеми общо 7 души, 
от които шестима вече 
са осъдени. Освен на 
Къймет Г., чрез одо-
брени от Окръжен 
съд - Добрич спора-
зумения, наказания са 
наложени на съпрузи-
те Фани и Стоян Г. , 
Христо Г. и Миглена 
Г. – всичките от село 
Оброчище, както и на 
Павлина М. от варнен-
ското село Кипра.

Кражба в с.Кранево
хотелската стая. По 
данни на тъжителя 
е извършена кражба 
на мъжки часовник, 
мобилен телефон и 
сумата от 200 лева. По 
случая е образувано 
досъдебно производ-
ство по описа на РУ 
МВР Албена.

На 11 юли, около 
05:30 часа е получено 
съобщение за извър-
шена кражба от хотел-
ски комплекс на тери-
торията на с. Кранево, 
общ. Балчик. Устано-
вено е, че неизвестен 
извършител е проник-
нал през незаключе-
на балконска врата в 

Балчиклия, хванат с 
амфетамин, в Добрич

на полевия тест на 
наркотичното веще-
ство метаамфетамин. 
С полицейска мярка 
за срок от 24 часа е 
задържан криминално 
проявения Б.Б. (23 г.) 
от град Балчик. По 
случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

На 11 юли, око-
ло 22:20 часа по ул. 
„Хан Тервел” в град 
Добрич е извършена 
проверка на лек ав-
томобил „Мерцедес” 
с чужда регистрация. 
В хода на проверка-
та е установено ро-
зово хапче с тегло 
0,2 грама, реагиращо Кражба на вода в 

с.Змеево
е установено непра-
вомерно отчитане на 
уредите за измерване 
на питейна вода. 

По случая е образу-
вано досъдебно произ-
водство по описа на РУ 
МВР Балчик.

На 17 юли, около 
11:45 часа е извърше-
на проверка на частен 
имот на територията 
на с. Змеево, обл. До-
брич, обитаван от И.Й. 
(75 г.). 

В хода на проверката 

Намерени са 15 лева
теля на деянието. С 
полицейска мярка за 
срок от 24 часа е за-
държан криминално 
проявения В.С. (33 г.) 
от град Добрич. По 
случая е образувано 
досъдебно производ-
ство по описа на РУ 
МВР Албена.

На 17 юли, около 
12:15 часа е полу-
чено съобщение за 
извършена кражба на 
сумата от 15 лева от 
заведение на терито-
рията на к.к. Албена. 
От проведените неза-
бавни ОИМ и ПСД е 
установен извърши-Пиян румънец

правял обидни думи към 
служителите на хотел-
ския комплекс, в който е 
бил настанен. По случая 
е образувано досъдебно 
производство по описа 
на РУ МВР Албена

На 17 юли, около 
19:15 часа в к.к. Албена 
е задържан румънският 
гражданин И.И. (29 г.). 
Мъжът, в явно нетрезво 
състояние, се е държал 
непристойно, като е от-

Опиати, открити в 
с.Църква

била, тестът отчита 
положителен резул-
тат за употребата на 
опиати. С полицей-
ска мярка за срок от 
24 часа е задържан 
криминално проя-
веният Ю.Ю. (32 г.) 
от град Добрич. По 
случая е образувано 
бързо полицейско 
производство.

На 14 юли, око-
ло 23:55 часа в с. 
Църква, обл. Добрич 
е спрян за провер-
ка лек автомобил 
„Фолксваген” с до-
бричка регистрация. 
При извършената 
проверка за употре-
ба на наркотични и 
упойващи вещества 
на водача на автомо-

Амфетамин в Балчик
с тегло 0,2 грама, ре-
агиращо на полевия 
тест на наркотичното 
вещество амфетамин. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

На 15 юли, около 
22:30 часа в град Бал-
чик е извършена про-
верка на Е.А. (19 г.) 
от град Балчик. В хода 
на проверката е уста-
новено бяло вещество 

който повторно не се 
подчинява на полицей-
ското разпореждане. 
Мотоциклетът е пос-
ледван от полицейски-
те екип, като поради 
движение с несъобра-
зена скорост, водачът 
губи контрол над дву-
колесното МПС и пада 
на пътното платно. Во-
дачът на мотоциклета 
отново прави опит да 
избяга, но е заловен от 
полицейските служи-
тели. При последвала-
та проверка е открито 
бяло вещество с тегло 
530 грама, реагиращо 
на полевия тест на нар-
котичното вещество 
амфетамин. С полицей-
ска мярка за срок от 24 
часа е задържан Г.Г. (24 
г.) от град Божурище, 
обл. София. От пос-

На 12 юли, около 
22:05 часа в хода на 
провеждаща се опера-
ция по линия на нар-
коразпространението, 
в района на кръговото 
кръстовище на град 
Балчик е подаден свет-
линен и звуков сигнал 
от полицейски служи-
тели на мотоциклет 
„Сузуки”, със закрит 
регистрационен но-
мер. Мотоциклетистът 
не се подчинява на 
полицейското разпо-
реждане, продължа-
ва движението си към 
село Оброчище, обл. 
Добрич. В района на с. 
Оброчище, полицейски 
служители от РУ МВР 
Албена отново пода-
ват светлинен и звуков 
сигнал на водача на 
превозното средство, 

ледвалите ОИМ и ПСД 
от полицейските слу-
жители са проверени 
общо 6 адреса на тери-
торията на град Варна 
и град Добрич, като в 
квартира в град Варна, 
обитавана от Г.Г. са 
установени и иззети 
множество веществе-
ни доказателства, във 
връзка с наркоразпро-
странение. Задържани 
са и други двама съу-
частника Б.Б. (24 г.) и 
П.П. (24 г.), и двамата 
от град Добрич. С про-
курорско постановле-
ние на Г.Г. е наложена 
мярка за задържане под 
стража. Работата по ус-
тановяване и докумен-
тиране на цялостната 
престъпна дейност на 
задържаните продъл-
жава.

Загива млад шофьор
се е обърнал по таван 
в земеделска нива. От 
извършените ПСД е 
установено, че след-
ствие на несъобразе-
на с пътните условия 
скорост е допуснато 
ПТП. На място загива 
водачът на автомобила 
27-г. от с. Вранино, 

На 14 юли, около 
23:35 часа е получено 
съобщение за възник-
нало ПТП по главен 
път I-9 след разклона 
за с. Царичино посока 
град Каварна. На място 
е установено, че лек 
автомобил „Воксвал” с 
добричка регистрация 

обл. Добрич. Пътникът 
в автомобила М.П. (45 
г.) от с. Челопечене, 
обл. Добрич е настанен 
в МБАЛ Добрич с диа-
гноза черепно-мозъчна 
травма, с опасност за 
живота. По случая е 
образувано досъдебно 
производство.

Канабис в с.Оброчище

чище. От проведените 
ОИМ и ПСД в стопан-
ска постройка в имота 
е открито и иззето по 
надлежния ред 1 брой 
полусуха растение с 
дължина 2,40 метра, 3 
зелени растения, всяко 
с дължина 2,4 метра 
; две зелени растения  
височина 1,9 метра, 
с общо тегло около 
4,25 кг на листната 

На 7 юли, около 
13:30 часа на терито-
рията на с. Оброчище 
е проведена специа-
лизирана полицейска 
операция по линия 
на наркоразпростра-
нението. В хода на 
операцията е извър-
шена проверка на час-
тен дом, обитаван от 
криминално проявения 
Н.С. (52 г.) от с. Обро-

маса. При извършения 
полеви тест, растени-
ята реагират на нар-
котичното вещество 
канабис. С полицейска 
мярка за срок от 24 
часа Н.С. е задържан 
в РУ МВР Албена. Ра-
ботата по установяване 
и документиране на 
цялостната престъпна 
дейност на извършите-
ля продължава.


